vrijdag 24 augustus 2018
mosselfestijn
mosselen à volonté
met gratis optreden Dixieband.be - vanaf 20u.
Iedereen is welkom in onze tent in de Teerlingwijk te Meerdonk!
Anders dan op het vorig festival kan je nu ook tussen 12 en 14u komen eten.
Je kan er voluit smullen van lekkere “Jumbomosselen”, al of niet vergezeld van een glaasje koele witte wijn of … Daarbij heb je de
keuze tussen brood en frieten. Er zijn echter nog andere opties. Hierbij de voornaamste mogelijkheden van onze menu:
Mosselen, frieten of brood: € 20,Koude schotel vis, frieten of brood: € 18,Koude schotel vlees, frieten of brood: € 17,Kindermenu 1: mosselen, frieten: € 10,Kindermenu 2: 2 curryworsten, frieten: € 7,Wij zorgen ervoor, samen met onze trouwe helpers, dat je rustig kan genieten van de maaltijd. Grote groepen (vanaf 10
personen) kunnen hun plaatsje ook reserveren. Tevens trachten wij te zorgen voor voldoende ruimte, zodat je nadien gezellig kan
napraten en nagenieten op de tonen van Dixieband.be. Zij beginnen reeds om 20.00u. De inkom is gratis, ook voor diegenen die
niet wensen deel te nemen aan het smulfestijn!
Voor de goede gang van zaken vragen wij jullie tijdig te bestellen door onderstaand strookje te bezorgen bij onze bestuursleden
of in de bank Fintro, ten laatste op dinsdag 21 augustus. Telefonisch kan je terecht op nr. 0475 66 70 59. Mailen kan ook naar:
info@stuifbolfestival.be of via onze site stuifbolfestival.be
Wij hopen van harte jullie te mogen begroeten!
Het bestuur van KF St.-Cecilia Meerdonk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende, …………………………………………………………………..……………………………………………………………, bestelt hierbij:
… mosselen - frieten
… mosselen - brood
... kindermenu 1
… koude schotel vis - frieten
… koude schotel vis – brood
... Kindermenu 2
… koude schotel vlees – frieten
… koude schotel vlees brood
Reservatie (+10 pers.) eventueel samen met
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uur (omkringen): 12.00 13.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30

